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Antes De mais nada: o que o INMETRO tem a ver com 
fraudes e pirataria? 



CONCEITOS

Metrologia é a “Ciência da 

Medição e suas Aplicações”. 

Seu foco é na qualidade, 

universalidade e confiança 

nas medições. 



CONCEITOS

Metrologia é a base física da Qualidade e é 

fundamental para a Competitividade.



CONCEITOS

A inserção no mercado 

internacional demanda sólida 

base metrológica para promover 

exportações e evitar 

importações de baixa 

qualidade



CONCEITOS

Metrologia Legal
legal metrology

métrologie légale

“Prática e processo que consiste em aplicar à 

metrologia uma estrutura legislativa e 
regulamentar e zelar pelo seu cumprimento” 

(VIML)



CONCEITOS

Supervisão Metrológica
Metrological Supervision

Supervision métrologic

Atividade do controle metrológico legal que 

consiste em checar se estão sendo 
observadas as leis e os regulamentos 

metrológicos



DEFINIÇÕES

Pirataria

Também chamada de pirataria moderna, é a prática de 

reproduzir, distribuir, ou mesmo vender produtos 

sem autorização dos proprietários de um produto 

ou de uma marca. De acordo com a legislação vigente 

no país, a pirataria é crime, e a pena pode chegar a 

quatro anos de reclusão e multa

Fonte: Rafaela Pozzebon
https://fernandafav.jusbrasil.com.br/artigos/144443193/o-que-e-pirataria



PERDAS CAUSADAS PELA 
FRAUDE

Apenas no ao de 2019, Segundo o Fórum 

Nacional Contra a  Pirataria – FNCP, o 

Brasil perdeu cerca de  R$ 260 bilhões 

com pirataria, contrabando e comércio 

ilegal de produtos e conteúdo

Fonte: o Fórum Nacional Contra a  Pirataria – FNCP



PROBLEMAS  GERADOS PELA 
PIRATARIA

.

.PIRATARIA

..

Geralmente ligada ao crime organizado,  esse tipo de comércio prejudica 

na arrecadação de impostos e também fere o comércio de produtos 

legalizados, já que eles acabam perdendo na concorrência, podendo gerar 

desemprego por falência das fábricas. Além de tudo, produtos piratas não 

oferecem garantias contra defeitos, bem como possíveis danos aos 

consumidores, tanto financeiros quanto a saúde



PRODUTOS PIRATEADOS

.

.

.



PRODUTOS PIRATEADOS

.

.



ETAPAS DO CONTROLE 
METROLOGICO  LEGAL 

Decisão de 
fabricação 

Fabricação

Colocação 
no 

mercado

Utilização

Reparo

Descarte

RTM

VI

ATM

Após 
Reparo

PERIODICAVerificações  Subsequente 

ou Pós Mercado
VOLUNTÁRIA

PERICIA



ESTRUTURA ATUAL DA 
VERIFICAÇÃO

-

23 Órgãos públicos estaduais

1 Órgão público municipal

2 Superintendências

Agentes metrológicos com coletor 

de dados concentrando as 

informações no Sistema de Gestão 

Integrada – SGI;

Cerca de 29 milhões de 

verificações por ano



FRAUDE E PIRATARIA



Mecânicas

Introdução 
de objetos

Eletrônicas 
(Pulser)

TIPOS DE FRAUDES EM 
INSTRUMENTOS

Bombas de 
combustíveis



Introdução de 
corpos estranhos

Acesso as partes 
internas

Bypass

TIPOS DE FRAUDES EM 
INSTRUMENTOS

Medidores de 
Energia Elétrica





Perícia Metrológica



AÇÕES PARA MITIGAR AS 
FRAUDES E PIRATARIA



Incremento das ações de 

fiscalização, análises de 

risco e AIR (Ex-Post), uso 

de painéis dinâmicos. 



AÇÕES DE INTELIGÊNCIA 
SUPERVISÃO

Interação com 
Plataformas de e-

commerce

Exames da 
Conformidade 

ao Modelo 
Aprovado

Ações junto às 
oficinas 

Permissionárias

Auditorias 
Técnicas  nos 

órgãos 
delegados



FERRAMENTAS

AIR ex-post

Auditorias
Nuvem 

Metrológica

Treinamento 
e 

Qualificação

Uso 
de 

Dashboards

AIR    
ex-post



PARCEIROS NO COMBATE À 
PIRATARIA

Nacionai

s

Internacionai

s

Acordos Internacionais com 

institutos Parceiros 

(Metrology Cloud)

Reuniões sistemáticas com 

partes envolvidas (Pirataria)



Decisão de 
fabricação 

Fabricação

Colocação 
no 

mercado

Utilização

Reparo

Descarte

RTM

VI

ATM

Após 
Reparo

EC
PERIODICA

VOLUNTÁRIA

PERICIA

Conformity
Assessment



EXEMPLO DE AÇÕES PARA 
COMBATE A PIRATARIA



INSTRUMENTOS DE PESAGEM 
NÃO AUTOMÁTICOS - IPNA

IPNA ou “Balanças” são 

instrumentos que necessitam da 

intervenção de um operador 

durante o processo de pesagem, 

por exemplo, para depositar ou 

remover do receptor a carga a ser 

medida e também para a obtenção 

do resultado.



CAMPO DE APLICAÇÃO

a) determinação da massa para transações comerciais;

b) determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, prêmio,
multa, remuneração, subsídio, taxa ou um tipo similar de pagamento;

c) determinação da massa para aplicação de uma legislação ou de uma
regulamentação, ou para execução de perícias;

d) determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que
concerne à pesagem de pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de
tratamento;

e) determinação da massa para a fabricação de medicamentos e cosméticos;

f) determinação da massa quando da realização de análises químicas, clínicas,
médicas, de alimentos, farmacêuticas, toxicológicas, ambientais, e outras em
que seja necessário garantir a fidedignidade dos resultados, a justeza nas
relações comerciais, a proteção do meio ambiente e a saúde e a segurança do
cidadão;

g) determinação da massa de materiais utilizados em atividades industriais e
comerciais cujo resultado possa, direta ou indiretamente, influenciar no preço
do produto ou do serviço, ou afetar o meio ambiente ou a incolumidade das
pessoas.



CAMPO DE APLICAÇÃO

a) determinação da massa para transações comerciais;



ETAPAS DO CONTROLE 
METROLOGICO  LEGAL 

RTM

ATM

VI

VS

Pontos de aplicação do    

QR Code



STAKEHOLDERS



EMPODERAMENTO DO 
CONSUMIDOR

Criação de Quick Response Code

(QR Code) com informações  e 

recursos que deem mais poder de 

fiscalização ao cidadão.



DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS

Órgãos de Controle

Ambiente de nuvem



GEOLOCALIZAÇÃO

Permitir a geolocalização possibilitando 

o acompanhamento de qualquer 

movimentação do instrumento desde a 

fábrica até as possíveis mudanças de 

local de instalação.



PROJETOS EM CURSO - DISME

A Disme está instituindo uma linha de pesquisa na área: 

Pesquisa Regulatória em Supervisão Metrológica

- Criação de painel dinâmico para controle e disponibilização dos resultados da ações 

de supervisão metrológica no Brasil em ambiente de 

- Otimização da utilização da base de dados  da ouvidoria/PSIE  para planejamento da 

Supervisão Metrológica; 

- Uso de QR Code na mitigação dos problemas de IPNA irregulares;

- Implementação do controle metrológico em câmeras térmicas e termômetros 

infravermelhos utilizados na triagem de pessoas

- Criação de Laboratório Didático multigrandeas para treinamento e capacitação



Hipótese

Um fenômeno observado e que merece 

uma melhor análise é a redução das 

perdas em função da presença do Estado 

no processo. É possível que a simples 

presença do órgão fiscalizador (INMETRO), 

desencoraje fraudadores de cometer 

o ato ilícito. 



RESULTADOS PRELIMINARES

Social Profit of Inmetro in 
the Brazilian Electricity 
Sector

Artigo apresentado no último CBMetrologia e aprovado para publicação no  

“Journal of Physics”

Autores:  M.Sc Rodrigo Ozanan
M.Sc Sérgio Ballerini
M.Sc Henrique Alves
D.Sc.   Rodrigo Costa-Felix 



Foram considerados os dados de 

medição fornecidos pelos órgãos dos 

delegados que tem implantados os 

processos de verificações voluntárias em 

seus estados, além de dados disponíveis 

na relatório de perdas da Aneel 



LUCRO SOCIAL

O Lucro social do Inmetro calculado para o setor elétrico em 

2017 foi de R$ 118.563.848,15

Taxas Multas1 Impostos2 Custos

R$ 2.203.452,08 R$ 13.978.552,20 R$ 106.876.353,87 R$ 4.494.510,00

2valor recolhido por ICMS   (declarado) pela concessionária em decorrência 
do aumento de arrecadação com a recuperação

1Valor a ser abatido no cálculo de perdas para o ano seguinte no reajuste das 
contas de energia elétrica



LUCRO SOCIAL

Recursos Públicos Parceiria Público Privada Recursos Privados

Receita R$10.311.115,82 R$66.562.575,15 R$46.194.667,19

Despesas R$1.521.000,00 R$1.039.350,00 R$1.716.000,00

Nº Laboratórios 8 4 9
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